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Stichting Het Achterland
Burgum

Aan het bestuur van:

Stichting Het Achterland
Burgemerdaam 28
9251 GD Burgum

Leeuwarden,

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Het Achterland

te Burgum samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid

en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de

huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot

samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van

financiële gegevens.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming

met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen

inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2

maandag 30 maart 2020
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Stichting Het Achterland

Burgum

Algemeen

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Het Achterland, statutair gevestigd op de Burgemerdaam 28, 9251 GD te Burgum

bestaan uit het verzorgen van cultuuronderwijs en educa�e, met inachtneming van de betrekkelijke we�en en regelgeving en kinderen

en jongeren in de gelegenheid te stellen op actieve wijze en onder professionele begeleiding, kennis en vaardigheden te verwerven

op het gebied van educatie, theater en cultuur

Oprichting stichting

Op 19 juli 2018 is opgericht Stichting Het Achterland.
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Stichting Het Achterland

Burgum

Balans per 31 december 2019

ACTIVA

Technisch materiaal 19.413 19.413

Materiële vaste activa 19.413 19.413

Debiteuren 42.450 42.450

Vorderingen en overlopende activa 42.450 42.450

Bank 15.550 15.550

Liquide middelen 15.550 15.550

Activa 77.413 77.413

PASSIVA

Eigen vermogen 233 117

Eigen vermogen 233 117

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 6.391 6.391

Overige schulden 70.905 70.905

Kortlopende schulden 77.296 77.296

Passiva 77.530 77.413

31 dec 201931 dec 2019
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Stichting Het Achterland

Burgum

Resultatenrekening over 2019

Baten 83.812 83.812

Totaal baten 83.812 83.812

Totaal opbrengsten 83.812 83.812

Beheerslasten 43.744 43.744

Activiteitenlasten 39.793 39.793

Totaal kosten 83.537 83.537

Bedrijfsresultaat 275 275

Financiële baten & lasten -158 -158

Resultaat voor belastingen 117 117

Belastingen resultaat 0 0

Netto resultaat 117 117

2019 2019
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Stichting Het Achterland

Burgum

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,

worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomenindien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf

van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

individuele beoordeling van de vorderingen.
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Stichting Het Achterland

Burgum

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

De aan het onderhanden werk toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het

werk bestede kosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van

nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan

de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich

heeft voorgedaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij

verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor

zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit handelingen en

gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfs-

uitoefening en derhalve een zeer incidenteel karakter hebben.
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Stichting Het Achterland

Burgum

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Aanschaffingen 0 0 0 0 20.435 20.435

Cum. afschrijving 0 0 0 0 -1.022 -1.022

Boekwaarde begin 0 0 0 0 19.413 19.413

(Des)investeringen 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

Mutaties 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde einde 0 0 0 0 19.413 19.413

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

42.450 42.450

Liquide middelen

Bank

15.550 15.550

Bedrijfsgebou

wen en

terreinen

Machines en

installaties

Computers en

software

Vervoermidd

elen

Technische

materiaal Totaal
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Stichting Het Achterland

Burgum

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 1 januari 117 -

Resultaat lopend boekjaar 117 117

Stand per 31 december 233 117

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 6.391 6.391

6.391 6.391

Overige schulden

Vooruitbetaalde bedragen 67.500 67.500

Overige schulden Kort 3.405 3.405

70.905 70.905
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Stichting Het Achterland

Burgum

Toelichting op de resultatenrekening over 2019

2019 2019

Publieksinkomsten

Lesgelden 3.200 3.200

3.200 3.200

Overige inkomsten

Overige bijdragen 3.112 3.112

3.112 3.112

Subsidie overheden

Incidentele Subsidie Provinsje Fryslân 77.500 77.500

77.500 77.500

Beheerslasten

Algemeen Directeur 37.510 37.510

Controller/financien 2.051 2.051

ICT 629 629

Afschrijvingen 1.022 1.022

kantoorkosten 420 420

Kleine aanschaf Technische apparatuur 181 181

Verzekeringen 1.123 1.123

Algemene kosten 808 808

43.744 43.744

Activiteitenlasten

Honoraria 29.835 29.835

Materieel voorbereiding 404 404

Materiaal uitvoering 573 573

Publiciteit 8.981 8.981

39.793 39.793

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 158 158

158 158
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Stichting Het Achterland

Burgum

Overige gegevens
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Stichting Het Achterland

Burgum

Overige gegevens

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Het resultaat over het boekjaar 2019 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
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